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s.v. Vriendschap       Secretariaat: R. Sieben (a.i.) 
Opgericht: 17 juli 1932      Polluxstraat 4 
Kon. Goedgekeurd: 10 juni 1966    1033 EX Amsterdam 
         Tel.: 020- 6316363 

 
Uitnodiging 
 
Tot het bijwonen van de 88e Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op  
Maandag 23 november 2020 in de kantine op het Sportcomplex de Melkweg.  
Aanvang van de vergadering 20.00 uur. 
  
Agenda 
 
1. a. Opening 
 b. Mededelingen 
 c. Ingekomen stukken 
 d. Notulen           bladzijde 2 
  
2. a. Jaarverslag Vereniging         bladzijde 5 
       b. Jaarverslag sportcommissie Handbal      bladzijde 7 
      c. Jaarverslag sportcommissie Turnen      bladzijde 9 
 
3. Financieel overzicht s.v. Vriendschap       bladzijde 12 
  
4. Verkiezing Bestuur en overzicht commissies      bladzijde 14 
5. Kas- & controlecommissie         bladzijde 14 
  
Pauze 
 
6. Begroting 2020/2021          bladzijde 15 
  
7. Voorstellen            bladzijde 17 
 
8. Rondvraag en sluiting 
 
 
Amsterdam, 12 oktober 2020 
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Agenda punt 1: Notulen 2018/2019 
   

Notulen 87ste ledenvergadering s.v. Vriendschap, d.d. 25 november 2019. 
1a. Opening 
Ans Kristians opent om 20:10 de vergadering en heet iedereen welkom. Het is een bewogen 
jaar geweest. Ans blikt terug op het afscheid van Cees Kotterlink en het ongeluk van Mark van 
der Heijden. 
 
1b. Mededelingen 
Gesprek VOC 
VOC heeft in de persoon van Jolanda Breugem en Natasja Burgers contact gezocht om een 
gesprek te hebben over onze verenigingen. Het is een leuk en open gesprek geworden. Wij 
hebben uitgelegd waarom er in de afgelopen jaren geen gesprekken zijn geweest. 
Aangegeven dat er tijdens onze ledenvergadering is besloten dat er absoluut geen fusie of iets 
dergelijks zal komen. Dat waren zij niet van op de hoogte. In het eerste kwartaal van 2020 zal 
een volgend gesprek plaatsvinden. 
Kantine Elzenhagen 
Op het moment van de jaarvergadering is er nog geen pachter in de kantine van Elzenhagen. 
Inmiddels hebben wij drie keer de kantine bemand. VOC heeft inmiddels een vergunning 
aangevraagd om de kantine te mogen pachten. Op 3 december hebben wij een gesprek met 
VOC hierover. 
Ontwikkeling Melkweg 
Er zijn verschillende gesprekken geweest inzake o.a. de ontwikkeling Havenstad. Het is 
duidelijk dat we i ieder geval tot en met 2026 op de Melkweg mogen blijven. De toekomst ziet 
er positiever uit dan vorig jaar.  
 
1c. Ingekomen stukken 
- Afmeldingen: 2 stuks 
- Kascontrole: door de kascontrole commissie is het verslag aangeboden aan het bestuur. 
Het verslag wordt voorgelezen. 
- Er wordt door de leden decharge verleend voor het gevoerde bestuur en het financiële 
beleid. 
 
1d. Notulen 
Pagina 2 akkoord 
Pagina 3 akkoord 
Pagina 4 akkoord 
Pagina 5 akkoord 
Pagina 6 akkoord 
De notulen worden door de leden goedgekeurd. 
 
2a. Jaarverslag vereniging 
Pagina 7 goedgekeurd. 
2b. Jaarverslag sportcommissie Handbal 
Pagina 8 en pagina 9 goedgekeurd. 
2c. Jaarverslag sportcommissie Turnen 
Pagina 10 tot en met 12 goedgekeurd. 
 
3. Financieel overzicht s.v. Vriendschap 
Jan Teunisse geeft een presentatie over de cijfers: 
- Het jaar is negatief afgesloten, onder andere doordat er minder handbal- en turnleden zijn.  
Groot verschil ten opzichte van het jaar 2017/2018 is dat in dat jaar een subsidie van het 
Schipholfonds is ontvangen.  
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- Bij de MiniHandbalSchool (MHS) zijn er meer leden, maar per saldo is het resultaat van de 
MHS nihil, omdat die contributie geheel wordt afgedragen aan de MHS. 
- Voor het eerst sinds lange tijd is het resultaat van turnen negatief. Er zijn minder leden en dat 
wordt meteen gevoeld omdat de kosten gelijk blijven. 
- Sponsor kliks wordt nogmaals door Jan gepromoot. Een deel van de verkoop via Sponsor 
Kliks vloeit rechtstreeks in de clubkas. We laten als leden geld liggen door niet via de link te 
bestellen. 
- Vrienden van VTC wordt ook genoemd, er zijn nog bordjes te koop, deze kosten € 20 per 
jaar. 
- Piekenpot Lotto gaat goed. Marijke van Grieken wordt hiervoor bedankt. 
-Jan geeft een toelichting op een aantal posten.  
- Verder is er eindelijk een afrekening geweest van de GWL. De kosten zijn ongeveer € 2.250 
per jaar. Er is een reservering opgenomen van € 2.800.  
- Jan benadrukt dat de vereniging wel financieel gezond is. Wel is het belangrijk om te zorgen 
dat de inkomsten omhoog gaan door bijvoorbeeld een sponsorloop. Er zijn verder geen vragen 
meer.  
 
4. Verkiezing bestuur 
Voordat overgegaan wordt tot de verkiezing van het bestuur wordt Marian van Wijk in het 
zonnetje gezet.  
Zij neemt na 23 jaar (!!!) afscheid van het turn- en verenigingsbestuur. Zij blijft wel nog 
lesgeven, jureren en hand- en spandiensten verlenen. Marian wordt namens alle leden van 
Vriendschap hartelijk bedankt. 
Marian geeft aan door haar bestuursfunctie veel geleerd te hebben onder andere over de 
computer en het turnwereldje überhaupt. Zelf heeft ze nooit geturnd, maar doordat haar zoon 
turnde is ze erin gerold. Volgens jaar is ze als “gewoon” lid aanwezig op de jaarvergadering. 
 
Ans Kristians (voorzitter)      aftredend en herkiesbaar 
Secretaris        vacature 
Jan Teunisse (penningmeester)    aftredend en herkiesbaar 
Rebecca van Ewijk / Michelle Porsius (handbal) niet aftredend 
Carla van Gerwen (turnen)     niet aftredend 
Lisa de Ligt / /Martien van Veen    niet aftredend  
Christa Brouwer       aftredend en herkiesbaar 
Ria Sieben        niet aftredend 
Alle bestuursleden worden gekozen. 
 
De overige commissies worden besproken.  
Handbalcommissie  Rebecca van Ewijk, Michelle Porsius, Joyce Cianelli, 

Nienke de Kwant en  Sabrina Mulders 
Ondersteunend    Trix Kotterlink 
Turncommissie Carla van Gerwen, Dahiann Elstak-Rump, Geert Visser en 

Marleen Lina 
Kantinecommissie   Wil Galjaard-Voigt 
Ontspanningscommissie  Christa Brouwer 
Sponsorcommissie   Renée Teunisse 
Redactie     Marjolein Aan      
 
 
 
  



Algemene ledenvergadering 2019-2020 
s.v. Vriendschap 

 

Pagina 4 van 17 
 
 

 

 
5. Kascontrolecommissie 
Marijke van Grieken stopt, Karin Kooij zit voor het 3e jaar, Renée Teunisse voor het 2e jaar en 
Martin Eleveld treedt toe. 
 
6. Begroting 2018/2019 
Jan licht de begroting toe. Hij geeft aan dat een aantal posten als saldopost zijn begroot. 
Neem bijvoorbeeld de OC. Wel kosten maar geen opbrengsten begroot. 
In de zomer is er stormschade geweest en stond de kantine blank. Ook was het dak 
beschadigd. Dit is gerepareerd en de kosten kwamen uit op € 11.000. Het verzoek bij de 
verzekering loopt nog. Als de verzekering niet uitbetaald is er een zogenaamde 1/3-regeling 
met de gemeente. 
Er zijn verder geen vragen, de begroting is aangenomen. 
 
7. Voorstellen 
- VS 1: verhoging contributie handbal? Aangenomen → vergelijk met omliggende 
verenigingen worden getoond 
- VS 2: verhoging contributie turnen? Aangenomen  
- VS 3: er wordt een mandaat gevraagd voor de gesprekken met TOB-tennis i.v.m. het gebruik 
van onze kantine en kleedkamers tijdens de verbouwing van hun clubgebouw. Aangenomen  
- VS 4: informeren en invoeren preventiebeleid. Aangenomen 
- Marijke: beleid bij inschrijfformulier toevoegen of verwijzing naar website opnemen in 
inschrijfformulier. 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Marijke van Grieken: de ledenlijst met adressen is niet meer te vinden in de kantine?  
Klopt, deze mag niet meer in de kantine liggen i.v.m. privacywetgeving 
Cindy: kantine-inkomsten Elzenhagen niet gezien in cijfers?  
Klopt, dit zien we pas in de cijfers van seizoen 2019/2020 
Marijke: is gemeente niet van plan om een nieuwe pachter in Elzenhagen te zetten? 
Ja, maar het is niet echt aantrekkelijk aangezien Elzenhagen over twee jaar plat gaat. 
 
Sluiting: Om 21:25 uur sluit Ans Kristians de vergadering en bedankt alle aanwezigen. 
 
Einde notulen 2018/2019 
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2a. Jaarverslag Verenigingsbestuur 2019/2020 

Beste leden en belangstellenden, 
 
Voor jullie ligt het jaarverslag 2019-2020 van onze 88-jarige sportvereniging. 
Als vereniging Vriendschap kunnen we terugkijken op een bewogen en bijzonder 
verenigingsjaar. 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van Vriendschap hebben we de kantine van Elzenhagen zelf 
moeten runnen omdat de pachtster Marijke eind augustus plotseling aangaf te stoppen.  
Dit betekende voor Vriendschap wel even wat, want wat doe je als vereniging die buiten het 
sporten om, gezelligheid hoog in het vaandel heeft staan en een derde helft vanzelfsprekend is 
geworden?   
Na diverse gesprekken met de Gemeente maar ook met VOC, als medegebruiker van 
Elzenhagen, bleek al snel dat de Gemeente i.s.m. VOC voor een tijdelijke 
bruikleenovereenkomst van de kantine in Elzenhagen zou gaan. Daarbij kwam dat VOC de 
kantine alleen zou openen tijdens de eigen thuiswedstrijden, dus dat hield voor ons in dat de 
kantine tijdens onze wedstrijden gesloten zou blijven. 
Voor ons was dit geen optie omdat je toch graag als Vriendschap je eigen leden maar ook de 
tegenpartij, de scheidsrechters, bezoekers en belangstellenden minimaal een bakje koffie of 
iets te eten wilt aanbieden.  
Uiteindelijk kregen we de mogelijkheid, wel tegen een bijdrage, om zelf de kantine te openen 
tijdens onze wedstrijddagen. 
Tevens was het besef dat om twee kantines draaiende te houden, voor twee kantines inkopen 
te moeten doen, extra kantinebezetting te regelen, extra schoon te moeten maken etc, niet 
een makkelijke opgave zou worden. Maar dankzij jullie steun en hulp is het wel gelukt! 
De extra kantine-inkomsten kunnen we zoals bekend heel goed gebruiken, maar ook voor de 
gezelligheid en saamhorigheid hopen we dat het goed is geweest voor ons als Vriendschap, 
dus dank daarvoor. 
 
Onze buren van TOB-tennis hebben zo’n acht maanden gebruik gemaakt van onze kantine 
omdat zij een nieuw clubgebouw aan het bouwen waren.   
Als je goede buren bent, zoals wij dat van elkaar zijn, dan is het eigenlijk vanzelfsprekend dat 
je elkaar helpt en vandaar dat wij onze kantine en kleedkamers voor de tennisleden open 
wilden stellen.  
Soms was het een beetje passen en meten maar uiteindelijk zijn we er, ook in dit geval, met 
elkaar uitgekomen. Mooi om te zien was dat de leden van zowel tennis als van Vriendschap 
meer overeenkomsten hebben dan sommige onder ons wellicht van te voren hadden kunnen 
bedenken. 
En het is natuurlijk fantastisch dat juist doordat TOB bij ons in de kantine was onze omzet 
nagenoeg hetzelfde is gebleven als vorig jaar dus het kwam ook heel goed uit in deze tijd. 
 
Wat te denken van de maand maart en het moment dat er overal een vette streep doorheen 
werd gezet…. Corona!  
De competitie die stil werd gelegd, de trainingen van zowel turnen als handbal konden niet 
meer doorgaan en we kregen als land te maken met een “intelligente lockdown”.   
Dit betekende voor ons een behoorlijke strop want de kantine-inkomsten hebben wij zo 
broodnodig. Daarnaast moest het bondsgeld, ondanks dat er niet gesport werd, en ook diverse 
andere uitgaven gewoon betaald worden.  
Gelukkig zijn onze leden, en dat zijn jullie allemaal, ons trouw gebleven en heeft nagenoeg 
niemand zijn of haar lidmaatschap opgezegd en is de contributie betaald. Ook daarvoor dank 
want zonder jullie steun zouden wij het niet gered hebben! 
 



Algemene ledenvergadering 2019-2020 
s.v. Vriendschap 

 

Pagina 6 van 17 
 
 

 

Op 21 juli jl. kwam het droevige nieuws dat Mark v.d. Heijde op 49-jarige leeftijd was 
overleden. Mark, de man van onze Trix, vader van Quinty en Xavi, zoon van Dien en Dirk en 
schoonzoon van Bea. 
Mark was jarenlang keeper van onze Heren, coach van de Herenjunioren, zat in de 
onderhoudscommissie, hield van klaverjassen, is mee geweest op wintersport en ging mee 
naar toernooien. Hij stond achter maar ook voor de bar en hielp daar waar nodig was. Kortom 
Mark paste zo goed bij Vriendschap en Vriendschap paste bij Mark en we zullen hem daarom 
ook nooit vergeten! 
 
Ook hebben we helaas afscheid moeten nemen van één van de grondleggers van 
Vriendschap, mevrouw Annie Bruijnis. 
Annie was samen met haar man Lieuwe in de beginjaren van Vriendschap nauw betrokken bij 
de afdeling handbal. Annie speelde jarenlang in het 1e dameselftal (handbal werd in de 
beginjaren gespeeld op gras en een team bestond toen nog uit elf personen) en werd zelfs 
Nederlands Kampioen.  
Later heeft zij zich tientallen jaren ingezet voor de afdeling Turnen en tot op late leeftijd heeft 
zij turnles gegeven dus dat zegt veel over Annie en hoe zij haar verenigingstaken zag. 
Ook ging Annie jarenlang mee met Vriendschap op de wintersport waar ze iedere dag samen 
met haar schoonzuster ging langlaufen. Want ook tijdens de wintersportvakanties gold 
namelijk, vakantie is gezellig maar er moet wel gesport en bewogen worden.  
We zijn Annie dankbaar voor alles wat ze voor Vriendschap heeft gedaan. 
 
Als laatste willen we iedereen, die zijn of haar steentje het afgelopen seizoen heeft 
bijgedragen en op welke manier dan ook, hartelijk bedanken. 
We gaan er het komende seizoen, ondanks dat Covid-19 nog onder ons is, met elkaar iets 
moois van maken.  
Want laten we eerlijk zijn: als je als sportvereniging na 88 jaar nog steeds voldoende jeugd 
hebt, je vele vrijwilligers hebt, je nog steeds de nodige gezelligheid kan aanbieden en je dan in 
deze bijzondere tijd met een nieuw onderdeel als Walking Hanball gaat beginnen? 
Dan mogen we onze handen dichtknijpen en trots zijn op onze sportvereniging Vriendschap! 
 
Namens het VB bestuur, 
Ans Kristians 
voorzitter 
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2b. Jaarverslag Handbalcommissie 2019/2020 
 
Het afgelopen jaar bestond de handbalcommissie uit 8 leden: 
- Nienke de Kwant (o.a. aanspreekpunt MHS) 
- Michelle Porsius (o.a. coördinator handbalbeleid) 
- Rebecca van Ewijk (o.a. voorzitter) 
- Cindy Croese (o.a. jeugd coordinator) 
- Sabrina v/d Bosch (o.a. jeugd coordinator)  
- Melanie Brandenburger  (o.a. communicatie) 
 
* Door omstandigheden zijn de taken van Trix Kotterlink over genomen door Jan Teunisse en 
Rebecca van Ewijk (Ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat) 
 
• Damesselectie 
Het seizoen 2019/2020 begon mooi met de nieuwe (oude) trainer Jan Teunisse. Met twee 
teams in de wedstrijdsport hebben zij een gezellig seizoen gehad. Helaas zijn er een aantal 
dames aan het eind van het seizoen gestopt. Waardoor er voor het seizoen 2020/2021 nog 
maar 1 dames team over is. Desalniettemin gaan zij vol enthousiasme beginnen en gaan zij er 
met elkaar een prachtig seizoen van maken.   
 
• Scheidsrechters 
Joyce Cianelli heeft het afgelopen seizoen de indeling van de scheidsrechters gedaan. Zij is 
zoekende naar wat de beste oplossing is om een zo eerlijk mogelijk rooster te maken en 
daarbij rekening te houden met de wensen van de leden. Voor aankomend seizoen zal de 
indeling van het fluiten iets anders verlopen. Alle sporters waar een beroep op gedaan wordt 
om te fluiten, mag zichzelf indelen. De wedstrijden die dan nog open blijven, worden 
toegewezen.  
 
De afspraak dat de seniorenteams en de dames B verantwoordelijk zijn voor het fluiten van de 
aan hen toegewezen wedstrijden, is ook dit seizoen door de teams redelijk goed opgepakt.  
De B-jeugd heeft tijdens het fluiten begeleiding gekregen. Dit gaan wij ook aankomend seizoen 
verder uitbreiden.  
 
Ondanks dat dit niet altijd even makkelijk is, zijn wij er trots op dat het 
‘scheidsrechterprobleem’ op deze manier gezamenlijk door de vereniging gedragen wordt en 
dat ieder team daar zijn steentje aan bijdraagt. 
 
Meiden van de D1 zijn afgelopen seizoen ook gestart met het fluiten van wedstrijden. Dit 
deden zij onder begeleiding en bij de toernooitjes van de F-jeugd of MHS. Aankomend seizoen 
zal ook dit verder uitgebreid worden.  
 
Naast de inzet van de verschillende teams kunnen wij niet zonder de inzet van onze vaste 
groep scheidsrechters die ook dit jaar weer een flink aantal wedstrijden voor hun rekening 
hebben genomen. 
 
Wij willen hierbij alle scheidsrechters van het afgelopen seizoen hartelijk bedanken voor hun 
inzet en we hopen in het nieuwe seizoen weer op ze te kunnen rekenen! 
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• Jeugdteams 
Het seizoen 2019/2020 startte met 1 jongens D-team en 3 meises D-teams, 1 E-team, 1 F-
team en 1 dames B-team. Halverwege de zaalcompetitie werd duidelijk dat het jongensteam 
en 1 dames D-team nog niet toe waren aan het niveau voor D-jeugd. Het laatste gedeelte van 
het veldseizoen zouden zij al E gaan spelen. Dit is helaas niet doorgegaan doordat Corona 
ons land binnen kwam.  
 
• Overzicht trainers / coaches seizoen 2019/2020 
Overzicht coaches: 
Dames 1:  Jan Teunisse 
Begeleider:  Ellen Pasteuning  
Dames 2:  Nienke de Kwant en Michelle Porsius  
Dames B1:  Sabrina Bosch  
D1:    Leonie v/d Sluis  
D2:   Joeke v/d Bosch en Kim Bolderman 
D3:   Sonja v/d Bosch 
D4 :    Ouders  
E1 :     Mariska Boon en Joeke v/d Bosch  
F1:                       Nienke de Kwant  
 
Overzicht trainers: 
Dames 1:   Jan Teunisse  
Dames 2:   Jan Teunisse  
Dames B1:  Cindy Croese 
D1:    Rebecca van Ewijk 
D2:   Marlou Teunisse  
D3:   Joost v/d Bosch / Cindy Croesse    
D4:    Aniek Hartog 
E1:                       Bart v/d Vught en Olaf Boon 
F1:     Donna de Wildt / Esmee de Wildt  
 
De Handbalcommissie wil alle trainers en coaches hartelijk bedanken voor hun inzet het 
afgelopen seizoen. 
 
• Corona 
Voor het starten van het buiten seizoen kregen we te horen dat we in volledige lockdown 
gingen en het coronavirus de overhand nam. Helaas is toen het tweede gedeelte van het 
buitenseizoen niet door gegaan.  
In juni konden we langzaam weer opstarten met de trainingen en hebben we dit gedaan tot 
eind juni, begin juli. Het was zo fijn om te zien hoe de kinderen plezier hadden in hun training 
en elkaar weer mochten ontmoeten.  
Met goede moed hebben we het seizoen afgesloten 
 
• Eindstanden seizoen 2019/2020      
I.v.m. het abrupte eind van de competitie is er geen eindstand. 
 
• Ledenverloop 
Het seizoen 2019/2020 zijn we begonnen met 108 spelende leden en 65 MHS leden  
We eindigden het seizoen met 117 leden en 40 MHS leden. 
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2c. Jaarverslag Turncommissie 2019/2020 

De samenstelling van de turncommissie was als volgt: 
- Carla van Gerwen: kleine financiën, technisch bestuurslid, secretariaat 
- Carla van Gerwen is aanwezig bij het verenigingsbestuur 
- Carla van Gerwen zit in het bestuur van de St. Turnstad Amsterdam, waarvan de afdeling 

turnen partner is 
- Marleen Lina: de nieuwsbrief, de ledenadministratie en de facturering via digimembers 
- Geert Visser: helpt bij wedstrijden, verwerkt de stadspasgegevens, beheert de dropbox en 

leest de communicatie na zoals de nieuwsbrief. 
- Dahiann Elstak-Rump: helpt bij wedstrijden en ze heeft iemand gevonden die ons 

welkomstboekje heeft geschreven 
 

• Overzicht lessen en trainers, zoals dat het afgelopen jaar was: 
 
Les 
 

Train(st)er Dag School 

Selectietraining 
Meisjes met KDO en 
Tonido 
 
 

Afra Bouwmeester van 
KDO C.lic. 

Maandag- en 
donderdagmiddag 
 
 

Mgr. Beckerschool 
 
 
 

Dames 
conditietraining 
Vanaf 40 jaar 

Sietske Bruijnis Dinsdag 20.00-21.00 
uur 

De Poolster 

Jongens 6-10 jaar 
Kleuters 4-6 jaar  
Beweegdiploma 

Carla van Gerwen  
 

Woensdag middag 
14.45-15.45 jongens,  
15.45-16.45 kleuters  

De Poolster 

Meisjes 6-7 jaar 
Meisjes 8-10 jaar     
Meisjes 10-18 jaar 

Marleen Lina  
 

Woensdag 17.00-18.00 
uur  
18.00-19.00 uur 
19.00-20.00 uur 

De Poolster 

Kleuters 4-6 jaar  
Beweegdiploma   
Meisjes 7-8 jaar 
Meisjes 9-13 jaar 

Carla van Gerwen of 
Marian van Wijk 
 
 

Donderdag 14.30-15.30   
15.30-16.30 uur 
16.30-17.30 uur 

Twiskeschool 

Jongens 6-10 jaar 
Jongens 10-16 jaar 

Nada Bouzdouden o.l.v. 
Carla van Gerwen of 
Marian van Wijk 
 

Donderdag 17.30-18.30 
uur 
18.30-19.30 uur 

Twiskeschool 

Ouder-peutergym 
voor kleuters 2-4 
jaar  
Beweegdiploma 

Marina Vrijdag 10.00-11.00 uur De Poolster 

Jongens en meisjes 
turnen 

Marian van Wijk Donderdag 16.30-17.30 
uur 
Donderdag 17.30-18.30 
uur 
Vanaf jan.  
Donderdag van 17.00 
tot 18.00 

IJpleinschool 
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• Het ledental 
Op 1 oktober 2018:  150.  
Op 1 oktober 2019:  130.  
Op 14 september 2020: 91.  
 

• Opleiding 
Op de Poolster heeft Kaylee Bremer stage gelopen op de woensdagavond. Door de Corona 
maatregelen kon zij deze stage helaas niet afmaken. Nada Bouzdouden is door de Corona 
maatregelen nog bezig met de tot opleiding turnleidster 3. Yossef Bouzdouden van 
sportservice Amsterdam is haar praktijkbegeleider. Hita Saki is door de Corona maatregelen 
ook nog bezig met de opleiding tot turnleidster 3. Zij komt van KDO en loopt bij ons extra stage 
om meer ervaring op te doen. Carla van Gerwen is haar begeleidster bij ons. 
 

• Licentiebeleid 
Al onze leiding is gediplomeerd en heeft een niveau 3 licentie, behalve Marian van Wijk, zij 
heeft wel de opleiding gevolgd voor leider 3, maar heeft geen examen gedaan. Zij is wel in het 
bezit van diploma leider 2. Al onze leiding volgt jaarlijks de verplichte bijscholingen. Carla van 
Gerwen en Yossef Bouzdouden zijn bevoegde praktijkbegeleider om stagiaires te begeleiden.  
 

• Jurybeleid 
Onze vereniging telt nu 3 gekwalificeerde juryleden, Carla van Gerwen en Marian van Wijk 
hebben TD1 en TH1. Trudy van de Berg heeft TH1 (jongens). Om het jury-brevet geldig te 
laten blijven, doen zij ieder jaar bij het rayon een bijscholing. Een probleem is dat we geen 
juryleden hebben voor de selectiedames (TD2).  
 

• Turntoestellen 
We hebben afgelopen jaar een balk aangeschaft voor de Poolster. 
 

• Samenwerking 
Wij werken samen met KDO betreffende de selectietraining van de meisjes en juryleden.  
 

• De Combinatiefunctionaris Turnen (van Sportservice Amsterdam)  
Voor het begeleiden van Nada in de praktijk heeft Yossef Bouzdouden vanaf maart 2019 30 
uur gekregen. 
Yossef Bouzdouden geeft in heel Noord op scholen kennismakingslessen om kinderen te 
stimuleren lid te worden van een turnclub. 
 

• Stichting Turnstad Amsterdam 
Er hebben 2 vergaderingen plaatsgevonden. Door de Corona maatregelen konden de overige 
vergaderingen geen doorgang vinden. St. Turnstad gaat uitzoeken of er gezamenlijk met de 
andere verenigingen een EHBO cursus voor de sport kan worden gerealiseerd. 
Om het voortbestaan van St. Turnstad mogelijk te maken, is er een contributie per vereniging 
per jaar afgesproken naar rato van het aantal leden (wij betalen € 100,- omdat we 100 leden 
hebben). 
 

• Sluiting gymzalen  
Vanwege de Corona maatregelen waren alle gymzalen vanaf medio maart 2020 gesloten. 
Hierdoor konden wij helaas geen gebruik maken van de zalen. Wij hebben ons aan de 
richtlijnen van de KNGU en het advies van de gemeente gehouden. Alle lessen werden 
daarom afgezegd en de ouders zijn hierover per mail geïnformeerd. 
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• Wedstrijden - Activiteiten. 
Er hebben 9 meisjes en 5 jongens mee gedaan aan de voorronde van de recreatiewedstrijd 
van het Rayon in maart 2020. Voor het Rayon Amsterdam organiseerden wij de 
jongensvóórwedstrijd in de Weth. Verheyhal op 1 maart 2020. Hiermee hebben wij € 100,- 
verdiend voor  de organisatie. Er zijn dit jaar 2 meisjes door gegaan voor de finale en alle 5 de 
jongens gingen door. De finale heeft dit jaar helaas niet plaats kunnen vinden als gevolg van 
de Corona maatregelen. Kaylee Bremer deed in februari 2020 mee met de voorronde van de 
selectie, helaas was ook hier geen finale mogelijk. De onderlinge wedstrijden zijn dit jaar niet 
gehouden, tevens als gevolg van de Corona maatregelen. Februari 2020 hebben we  de 
jaarlijkse disco voor de turners en jonge handballers gehouden, hier kwamen zo’n 40 kinderen 
op af. 
 

• Het Nijntje Beweegdiploma 
Helaas kon ook het Nijntje bewegdiploma niet door gaan. 
 

• St. Jeugdsportfonds 
Er zijn 3 leden waarbij de contributie betaald is door st Jeugdsportfonds. 
 

• Stadspas 
Kinderen met een Stadspas kunnen tegenwoordig, als zij op het inschrijfformulier de 
streepjescode van hun Stadspas invullen, de contributie door de gemeente Amsterdam laten 
betalen. 14 kinderen hebben hiervan gebruikt gemaakt voor een half jaar. 7 kinderen hebben 
het hele jaar door hiervan gebruik gemaakt. 
 

• Grote clubactie 
De turnkinderen samen met de handbalkinderen hebben weer flink wat loten verkocht: 638 
loten.  
 

• Nieuwsbrief 
Er zijn dit seizoen in oktober, januari, en juni nieuwsbrieven uitgegaan. 
 

• Vrijwilligers 
We hebben dit jaar veel aandacht besteed aan het werven van vrijwilligers. Op de achterkant 
van het inschrijfformulier kan elke nieuwe ouder aangeven, waar hij/zij aan mee zou willen 
helpen. Dit heeft geregeld een nieuwe vrijwilliger opgeleverd. Voor komend jaar heeft zich 1 
ouder gemeld, die in de turncommissie zitting zal nemen. 
 

• Welkom boekje 
Een ouder heeft een opzet gemaakt voor een welkom boekje. Deze is nog niet helemaal klaar, 
maar zal voor aankomende seizoen naar alle nieuwe leden worden gemaild.  
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Agendapunt 3: Financieel overzicht s.v. Vriendschap 
 
 Werkelijk '19-'20 Werkelijk '18-'19 

Staat van baten en lasten   
  

 Lasten  Baten  
3100 - Inkoop kantine € 10.017,68  € 10.542,35  

4040 - Vrijwilligersvergoeding Handbal € 3.320,00  € 2.767,50  

4041 - Vrijwilligersvergoeding Turnen € 4.961,55  € 8.566,00  

4045 - Cursussen en trainingen Vereniging    
 

4046 - Cursussen en trainingen Handbal     
4047 - Cursussen en trainingen Turnen € 230,04  € 477,00  
4105 - Gas water licht € 2.534,36  € 659,00  

4106 - Schoonmaakkosten € 2.801,84  € 2.208,52  

4107 - Afvalkosten € 763,49  € 718,65  

4150 - Gemeente belastingen € 927,48  
  

4160 - Onderhoud onroerend goed € 969,26  € 554,25  

4190 - Huisvestingskosten € 92,98  € 658,48  

4300 - Kantoorbenodigdheden € 116,00  € 112,44  

4301 - Contributies en abonnementen € 847,62  € 437,71  

4302 - Porti € 775,74    

4303 - Telefoon, internet en tv € 775,74  € 716,14  

4305 - Drukwerk € 36,30  € 12,00  

4307 - Computerkosten € 141,50  € 50,00  

4510 - Representatiekosten € 772,75  € 609,57  

4560 - Kosten website / hosting € 573,54  € 480,30  

4590 - Overige kosten € 1.758,03    

4620 - Ontvangen rente  € 10,22  € 15,64 

4700 - Bank- en Pin- kosten € 594,72  € 437,09  

4720 - Administratiekosten € 566,28  € 595,32  

4730 - Algemene verzekeringspremies € 2.903,28  € 3.266,26  

4750 - Kleine aanschaffingen € 411,81  € 641,04  

4751 - Kleine aanschaffingen  Handbal € 9,50    

4752 - Kleine aanschaffingen Turnen € 48,87  € 5,00  

4840 - Afschrijvingen € 1.454,40  € 1.508,00  

7000 - Bondsgelden handbal  € 6.423,30  € 5.649,60  

7001 - Bijdrage MHS € 4.325,00  € 4.584,00  

7010 - Bondsgeld Turnen (Bijdrage KNGU) € 3.214,91  € 4.178,30  

7011 - Kosten samenwerking Turnen € 588,69  € 779,65  

7020 - Kosten scheidsrechters € 670,60  € 1.057,19  

7021 - Kosten Jury   € 32,50  

7030 - Kosten Veld- en zaalhuur Handbal € 9.137,14  € 9.685,00  

7031 - Kosten School- en zaalhuur Turnen € 3.411,68  € 6.261,80  

7035 - Kosten toernooien Handbal € 108,15  € 93,60  

7040 - Kosten Ontspannings Commissie € 321,36  € 858,99  

7055 - Kosten jeugd € 291,04  € 3.142,62  

7065 - Kosten wedstrijden Turnen € 378,00  € 261,80  

7066 - Kosten onderlinge wedstrijden Turnen  € 275,35  

7070 - Boetes NHV € 75,00  € 72,00  

7100 - Kleding Handbal € 595,62  € 35,99  

7110 - Kleding Turnen € 224,97  
  

7200 - Kosten kampioenen   € 220,00  
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 Werkelijk '19-'20 Werkelijk '18-'19 

Staat van baten en lasten   
  

8000 - Omzet kantine  € 19.831,51  € 20.972,66 

8010 - Contributie Handbal  € 14.846,80  € 13.681,08 

8011 - Contributie MHS  € 4.300,00  € 4.773,65 

8012 - Overige inkomsten Handbal   
  

8013 - Walking Handbal   
  

8020 - Contributie Turnen  € 13.599,25  € 18.476,75 

8021 - Opbrengsten samenwerking Turnen    € 113,05 

8030 - Opbrengst Lotto  € 520,34  € 137,24 

8031 - Opbrengst Lotto Piekenpot  € 775,00  € 854,00 

8035 - Opbrengst Grote Club Aktie  € 1.434,50  € 1.813,90 

8036 - Opbrengst Jantje Beton  € 284,57   

8040 - Opbrengst Ontspannings Commissie    € 50,00 

8045 - Opbrengst sportkliks en vriendenloterij € 1.858,32  € 2.058,21 

8050 - Opbrengst Donateurs  € 2.136,39  € 1.963,26 

8055 - Opbrengst Jeugd  € 8,00  € 937,90 

8065 - Opbrengst van wedstrijden (turnen)  € 180,00  € 567,50 

8100 - Bijdragen derden  € 500,00   

8110 - Opbrengst Kleding Turnen  € 750,00   

8200 - Opbrengst Vrienden van VTC  € 1.360,00  € 1.490,00 

8210 - Vrienden van Turnen  € 40,00  € 40,00 

8250 - Opbrengst Sponsoring  € 1.448,00  € 2.259,68 

8260 - Ontvangen subsidies  € 5.000,00  € 1.000,00 

9000 - Fooien    € 51,12 

Resultaat € 1.488,42   € 1.955,37 

Totaal: Winst & Verlies € 68.882,90 € 68.882,90 € 73.211,01 € 73.211,01 

 
 
 19 - '20  18 - '19  

Balans   
  

  Debet Credit Debet Credit 

0010 - Clubhuis € 89.193,08  € 77.879,58  

0040 - Inventaris € 8.943,46  € 6.929,67  

0041 - Afschrijving inventaris  € 2.962,40  € 1.508,00 

0600 - Verenigingskapitaal  € 115.974,44  € 117.929,81 

1000 - Kas € 218,90  € 652,80  

1001 - Kassalade Kantine € 125,60  € 99,10  

1010 - Betaalrekening,  5059033 € 1.895,33  € 651,60  

1020 - Spaarrekening € 17.000,00  € 30.000,00  

1350 - Debiteuren Handbal (handmatig) € 172,00  
  

1360 - Debiteuren Turnen (handmatig) € 380,00  € 394,00  

1400 - Vooruitbetaalde bedragen € 1.603,62  € 1.162,79  

1801 - Nog te betalen huisvestingskosten    € 3.291,77 

1804 – Vooruit ontvangen bedragen  € 2.457,97 € 34,00  

3000 - Voorraad kantine € 3.351,24  € 2.970,67  

Totaal: Resultaat  € 1.488,42 € 1.714,11  

Totaal: Balans € 122.883,23 € 122.883,23 € 122.729,58 € 122.729,58 
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Agendapunt 4: Verkiezing Bestuur en overzicht commissies 
 
4a Verkiezing bestuur: 
Voorzitter:    Ans Kristians     niet aftredend 
Secretaris:    Lisa van Ruth – de Ligt    kiesbaar 
Penningmeester:   Jan Teunisse     niet aftredend 
 
Handbal:    Rebecca van Ewijk    aftredend, herkiesbaar 
Turnen:    Carla van Gerwen, Geert Visser (a.i) aftredend, herkiesbaar 

  
Leden:    Martien van Veen    aftredend, herkiesbaar 

Christa Brouwer     niet afredend 
Ria Sieben      aftredend, herkiesbaar 

 
4b Overige commissies: 
Handbalcommissie:  Rebecca van Ewijk, Michelle Porsius, Joyce Cianelli,  

Nienke de Kwant, Melanie Brandenburg, Cindy Croese en 
Sabrina Mulders 

Ledenadministratie:  Trix Kotterlink, Jan Teunisse (a.i.) 
Wedstrijdsecretaris:  Trix Kotterlink, Rebecca van Ewijk (a.i) 
   
Turncommissie:   Carla van Gerwen, Geert Visser en Marleen Plooij-Lina 
Ledenadministratie:  Marleen Plooij-Lina 
 
Kantinecommissie:  Wil Galjaard-Voigt 
Ontspanningscommissie: Christa Brouwer 
Sponsorcommissie:  Renée Teunisse 
Redactie:    Marjolein Aan 
 
Agendapunt 5: Kas- & controlecommissie 
 
Aanstellen van kas- & controlecommissie: 
3e jaar    Renee Teunisse 
2e jaar    Martin Eleveld 
1e jaar    Vacature 
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Agendapunt 6: Begroting 
 Begroting '20-'21 Werkelijk '19-'20  

Staat van baten en lasten   
  

 Lasten Baten Lasten Baten 

3100 - Inkoop kantine € 8.000,00  € 10.017,68  
4040 - Vrijwilligersvergoeding Handbal € 4.900,00  € 3.320,00  
4041 - Vrijwilligersvergoeding Turnen € 7.000,00  € 4.961,55  
4045 - Cursussen en trainingen Vereniging   € 0,00  
4046 - Cursussen en trainingen Handbal € 250,00  € 0,00  
4047 - Cursussen en trainingen Turnen € 200,00  € 230,04  
4105 - Gas water licht € 2.400,00  € 2.534,36  
4106 - Schoonmaakkosten € 2.200,00  € 2.801,84  
4107 - Afvalkosten € 750,00  € 763,49  
4150 - Gemeente belastingen € 550,00  € 927,48  
4160 - Onderhoud onroerend goed € 1.000,00  € 969,26  
4190 - Huisvestingskosten € 300,00  € 92,98  
4300 - Kantoorbenodigdheden € 100,00  € 116,00  
4301 - Contributies en abonnementen € 860,00  € 847,62  
4302 - Porti   € 775,74  
4303 - Telefoon, internet en tv € 770,00  € 775,74  
4305 - Drukwerk € 50,00  € 36,30  
4307 - Computerkosten € 140,00  € 141,50  
4510 - Representatiekosten € 600,00  € 772,75  
4560 - Kosten website / hosting € 575,00  € 573,54  
4590 - Overige kosten   € 1.758,03  
4620 - Ontvangen rente   

 € 10,22 

4700 - Bank- en Pin- kosten € 450,00  € 594,72  
4720 - Administratiekosten € 570,00  € 566,28  
4730 - Algemene verzekeringspremies € 2.700,00  € 2.903,28  
4750 - Kleine aanschaffingen € 100,00  € 411,81  
4751 - Kleine aanschaffingen  Handbal € 50,00  € 9,50  
4752 - Kleine aanschaffingen Turnen € 40,00  € 48,87  
4840 - Afschrijvingen € 1.800,00  € 1.454,40  
7000 - Bondsgelden handbal  € 5.250,00  € 6.423,30  
7001 - Bijdrage MHS -  € 4.325,00  
7010 - Bondsgeld Turnen (Bijdrage KNGU) € 3.500,00  € 3.214,91  
7011 - Kosten samenwerking Turnen   € 588,69  
7020 - Kosten scheidsrechters € 700,00  € 670,60  
7021 - Kosten Jury € 30,00  € 0,00  
7030 - Kosten Veld- en zaalhuur Handbal € 11.500,00  € 9.137,14  
7031 - Kosten School- en zaalhuur Turnen € 5.200,00  € 3.411,68  
7035 - Kosten toernooien Handbal € 250,00  € 108,15  
7040 - Kosten Ontspannings Commissie € 750,00  € 321,36  
7055 - Kosten jeugd € 1.300,00  € 291,04  
7065 - Kosten wedstrijden Turnen -  € 378,00  
7066 - Kosten onderlinge wedstrijden 
Turnen 

€ 250,00  
€ 0,00  

7070 - Boetes NHV   € 75,00  
7100 - Kleding Handbal € 0,00  € 595,62  
7110 - Kleding Turnen -  € 224,97  
7200 - Kosten kampioenen € 200,00  
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 Begroting '20-'21 Werkelijk '19-'20  

   

Staat van baten en lasten   
  

8000 - Omzet kantine  € 16.000,00  € 19.831,51 

8010 - Contributie Handbal  € 13.000,00  € 14.846,80 

8011 - Contributie MHS  -  € 4.300,00 

8012 - Overige inkomsten Handbal  
 

  
8013 - Walking Handbal  € 300,00   
8020 - Contributie Turnen  € 9.000,00  € 13.599,25 

8021 - Opbrengsten samenwerking Turnen  
 

  
8030 - Opbrengst Lotto  

 
 € 520,34 

8031 - Opbrengst Lotto Piekenpot  € 850,00  € 775,00 

8035 - Opbrengst Grote Club Aktie  € 1.500,00  € 1.434,50 

8036 - Opbrengst Jantje Beton  € 700,00  € 284,57 
8040 - Opbrengst Ontspannings 
Commissie  

€ 1.700,00 
  

8045 - Opbrengst sportkliks en vriendenloterij € 1.500,00  € 1.858,32 

8050 - Opbrengst Donateurs  € 2.300,00  € 2.136,39 

8055 - Opbrengst Jeugd  
 

 € 8,00 

8065 - Opbrengst van wedstrijden (turnen)  -  € 180,00 

8100 - Bijdragen derden  
 

 € 500,00 

8110 - Opbrengst Kleding Turnen  -  € 750,00 

8200 - Opbrengst Vrienden van VTC  € 2.000,00  € 1.360,00 

8210 - Vrienden van Turnen  € 40,00  € 40,00 

8250 - Opbrengst Sponsoring  € 3.395,00  € 1.448,00 

8260 - Ontvangen subsidies  € 1.000,00  € 5.000,00 

9000 - Fooien     
Resultaat  € 12.000,00 € 1.488,42  
Totaal: Winst & Verlies € 65.285,00 € 65.285,00 € 68.882,90 € 68.882,90 
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Agendapunt 7: Voorstellen 
 
Het bestuur stelt de volgende punten voor: 
 
Voorstel 1: 
Het bestuur wil de contributie voor de handballeden verhogen met € 6,-  op jaarbasis. 
Deze verhoging zal gelden vanaf januari (2e periode). 
 
Voorstel 2: 
Het bestuur wil de contributie voor de turnleden verhogen met € 3,- op jaarbasis. 
Deze verhoging zal gelden vanaf januari (2e periode). 
 
Voorstel 3: 
Het huishoudelijk reglement is van november 2018, daar willen wij als bestuur 2 artikelen aan 
toevoegen. 
Het bestuur vraagt dan ook om het nieuwe huishoudelijk reglement goed te keuren. 
 
Voorstel 4: 
De HBC wil verder gaan met het opstarten van walking handball. 
 
Agendapunt 8: Rondvraag en sluiting 
 
 
 
 
 
 
 

 


